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lo proieclul de holdrdre privind oproboreo execuliei bugetului generol

ol iudelului lolomifo lo trimestrul lV (preliminotl, onul 20.|3

Proiectul de hotordre prezintd spre oprobore execufio bugetului generol ol iudefului
lolomifo, lo 3l decembrie 2013, preliminot, Tnlocmilo pe lipuri de bugete, pe cele douo

secfiuni giTn codrul ocesloro pe structuro funcfionolo gi economicd.

Anolizo gi evoluoreo execufiei prezinto nivelul preliminot pentru 2013 fofo de bugetul

oprobol iniliol cu toote ojustorile ullerioore, penlru bugetul propriu gi bugetul inslilufiilor

subordonote precum si situotio lo 30.1.|.2013.

Bugetul pe onul 2013, conslruit lo porteo de veniluri pe bozo previziunilor veniturilor

proprii 9i o sumelor reportizote din bugetul de stot, o fost derulot In limito creditelor bugelore

oulorizote penlru fiecore inslitufie gi oclivitote din compelenfo de finonfore.

Execufio estimotd lo finele onului penlru bugelul propriu este prezentoto Tn onexo nr. l

lo proiectul de hotordre giinregislreozd:

0 un nivel de 84.624,04 mii lei lo veniluri, din core:

. veniluri proprii :5.634,92 mii lei, 86,28o/o;

o cole 9i sume defolcote din impozitul pe venit: 22.954,64 mii lei,

l00,BB%;

o sume defolcote din toxo pe volooreo odougoto: 36.379,00 mii lei,
.|00,00%;

. subventii: 27 .546,54 mii \ei,99,99%;

. donolii si sponsorizdri si olte tronsferuri volunlore :19,96 mii lei,

83,170/o;
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. vdrsdminte din sectiuneo de functionore pentru finontoreo sectiunii

de dezvollore o bugetului locol (cu semnul minus): 7.911,00 mii lei,

88,47%

0 chelluielile sectiunii de funclionore sunt preliminote o fi reolizole Tn sumo de

**t, 
--'*t 

respecliv 98,61o/odin progrom.

Cheltuielile secliunii de dezrollore core includ cheltuielile de copitol din veniturile

bugetului propriu dor gi progromele cu finonfore din fondurile externe

nerombursobile sunl eslimote lo un nivel de17.761,98 mii lei, reprezentdnd 93,27%

fofo de prevederi. De precizot cd pentru chelluielile secfiunii de dezvoltore ou fosl

utilizote sume 9i din excedentul onului precedent core nu sunt evidenfiote Tn

bugetul oprobot (ocesteo se utilizeozo doorTn execufie).

Anexo nr. 2 confine estimdrile pentru execufio bugetord o institufiilor subordonole, pe

slrucluro de funcfionore gi dezvoltore, nivelul de reolizore pe fiecore institufie fiind cel din

onexd.

Execulio bugetord, preliminot, pentru bugelul creditului intern este prezentolo in onexo

nr. 4 9i relevd un grod de reolizore o chelluielilor din oceosld sursd de 92,81o/o folo de cele

progromote.

Reolizoreo veniturilor lo un nivel foorte opropiol de cel estimol gi incodroreo

cheltuielilor Tn limitele plonificote relevd o evoluore corecld o resurselor gi o ongoiore

prudento o chelfuielilor ce permite Tnchidereo execuliei bugetore in condifii de echilibru foro

credite neocoperite gi plofi restonte.

Evenluolul excedenl Tnregistrot pentru bugetul locol lo 31..|2.20.|3 inlre venilurile

incosote gi cheltuielile efectuote vo fi utilizot penlru secliuneo de dezvoltore o onului 2014 gi

pentru ocoperireo golurilor lemporore de cosd Tn condifiile Legii nr. 273/2006 privind

finonfele publice locole.

Anexo nr. 3 deloliozo execulio bugetoro o Spitolului Judefeon de Urgenfo Slobozio lo

dolo de 30.1.|.20.|3, Tnlrucdt Tn luno decembrie Tn bugetul spitolului vor fi operole influente.
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